
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE 

č. 2908/2019/BRO 

uzatvorená podľa § 536a nasl. Obeh. zákonníka č. 513/1991 Zb., v platnom jeho znení 
a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

I. ZMLUVNE STRANY 

1.1 Objednávateľ Obec Kolárovice 
Kolárovice č. 389, 013 54 Kolárovice 

Zastúpený 
Bankové spojenie 

IČO 
DIČ 
IČ DPH 
Registrácia 

Ing. Jozef Hruštinec, starosta obce 
VÚB, a.s. 
číslo účtu: 24325432/0200 
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2432 5432 
00 321 541 
2020626465 
x 

1.2 Poskytovateľ T+T, a.s. 
Andreja Kmeťa 18 
010 01 Žilina 

Zastúpený : Ing. Miloslav Sokolovský, predseda predstavenstva 
Ing. Miloš Ďurajka, člen predstavenstva 
Mgr. Alena Krčmáriková, členka predstavenstva 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach 
technických 

Bankové spojenie 

IČO 
DIČ 
IČ DPH 
Registrácia 

Ing. Vladisláv Belák, vedúci odvozu odpadu, 
mobil +421 908 936 376 
UniCredit Bank Slovakia a.s. 
číslo účtu: 6620494002/1111 
IBAN: SK36 1111 0000 0066 2049 4002 
36 400 491 
2020106429 
SK2020106429 
OR OS Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10312/L 

Preambula 

a/ Poskytovateľ služieb je právnická osoba založená podľa platného právneho poriadku SR, t.j. 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Podľa tohto právneho poriadku je tiež subjektom 
práva, ktorý má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Poskytovateľ prehlasuje, že je 
držiteľom oprávnenia na poskytovanie komplexných služieb v odpadovom hospodárstve, ktoré sú 
predmetom tejto zmluvy. Poskytovateľ prehlasuje, že osoby, ktoré za neho konajú, majú na takéto 
konanie plnú spôsobilosť a oprávnenie. 

b/ Objednávateľ je pôvodca alebo držiteľ odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov Iďalej len „Zákon o odpadoch"/. 

c/ Základné pojmy: 

Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto 
vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena 
povahy alebo zloženia týchto odpadov, v zmysle § 4 ods. 1 Zákona o odpadoch. 

Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe, v zmysle § 4 ods. 
2 Zákona o odpadoch. 
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II. PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť, vykonať a dodať objednávateľovi 
služby v odpadovom hospodárstve v súlade so Zákonom o odpadoch a nižšie uvedenými 
ustanoveniami tejto zmluvy, a objednávateľ je povinný za poskytnuté služby zaplatiť. 

2.2 Predmet zmluvy zahŕňa podrobnejšie: 
a) Zber a prepravu odpadu biologicky rozložiteľného odpadu /ďalej len „BRO"l zo záhrad, 

zelených plôch prostredníctvom typizovaných zberných nádob. 
b) Zhodnotenie BRO v kompostárni, resp. zhodnotenie odpadu v zariadení na to určenom. 

III. NAKLADANIE S ODPADMI 

3.1 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť zber, prepravu a zhodnotenie nasledovných druhov 
odpadov podľa Katalógu odpadov: 

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad 

IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

4.1 Cena za poskytované služby je upravená v cenníku, ktorý je prílohou tejto zmluvy. 
Poskytovateľ služby je oprávnený vystaviť daňový doklad (faktúru) po skončení príslušného 
kalendárneho mesiaca. Daňový doklad (faktúra) musí mať náležitosti podľa zákona č. 
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

4.2 Ceny sú stanovené v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a pri fakturácii 
sú zaťažované daňou z pridanej hodnoty. Poskytovateľ služby je platcom DPH. 

4.3. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zmluvná pokuta 
pri omeškaní s úhradou za poskytnuté služby sa dojednáva vo výške 0,05% dlžnej sumy za 
každý deň omeškania. 

4.4 Cena je konečná a záväzná pre obidve zmluvné strany po celú dohodnutú dobu platnosti 
a účinnosti tejto zmluvy, okrem: 
a) zmeny legislatívy týkajúcej sa zmeny sadzby DPH, príp. zmeny meny, 
b) v medziročnom náraste inflácie o viac ako 0,4 %. Uvedené ustanovenie je možné aplikovať 

po prvýkrát najskôr v r. 2020 podľa skutočne dosiahnutej inflácie za rok 2019. Podkladom 
pre určenie nárastu inflácie budú oficiálne údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky 
k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roku. Miera inflácie v SR za príslušný rok meraná 
indexom spotrebiteľských cien v danom roku oproti predchádzajúcemu roku. 

4.5 Ak sa uplatní postup podľa bodu 4.4 tohto článku zmluvy, je poskytovateľ a objednávateľ 
povinný uzavrieť písomný dodatok k tejto zmluve v lehote do 30 dní od doručenia výzvy 
ktorejkoľvek zmluvnej strany a zmeniť výšku ceny za predmet plnenia podľa bodu 4.5. 

V. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY 

A. Povinnosti poskytovateľa: 

5.1 Poskytovateľ je povinný zabezpečovať a vykonávať všetky služby uvedené v predmete zmluvy 
včas a riadne, v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a touto zmluvou. 

5.2 Poskytovateľ je povinný vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, 
bezpečnostným, ekologickým, požiarnym a iným vadám, prípadne ku škode na majetku alebo 
poškodeniu životného prostredia. 
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5.3 Poskytovateľ má právo premiestniť zberné nádoby zo stanovišťa zberných nádob na dobu 
potrebnú pre ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení je povinný ich umiestniť na pôvodné miesto. 

5.4 Škody preukázateľne spôsobené pri výkone plnenia z tejto zmluvy zamestnancami 
poskytovateľa, je poskytovateľ povinný odstrániť na vlastné náklady a bezodkladne ohlásiť 
objednávateľovi. 

5.5 Poskytovateľ je povinný dodržiavať harmonogram zberov a služby vykonávať s náležitou 
odbornosťou v stanovenom rozsahu a v určených pravidelných intervaloch. Ak z objektívnych 
príčin nebude môcť poskytovateľ dodržať termín zberu, oznámi túto skutočnosť objednávateľovi 
ihneď po zistení tejto skutočnosti a službu vykoná v náhradnom termíne. 

5.6 Pri vyprázdňovaní zberných nádob v obci dbať o neznečistenie priestoru v okolí nádob. 
V prípade znečistenia pri výkone služieb okamžite toto znečistenie odstrániť. 

5.7 Poskytovateľ umožní poverenému pracovníkovi objednávateľa kedykoľvek kontrolu činnosti 
spojenej so službami vyplývajúcimi z tejto zmluvy. 

B. Povinnosti objednávateľa: 

5.8 Objednávateľ určí miesta, na ktorých budú umiestnené zberné nádoby na odpad so súhlasom 
poskytovateľa. 

5.9 Objednávateľ určí oprávnené osoby na zadávanie a preberanie predmetných služieb. 
Oprávnené osoby majú právomoc priebežne kontrolovať predmetné činnosti a fyzicky po 
ukončení služieb na tvare miesta preberať vykonané služby. Reklamáciu nekvalitne 
vykonaného, resp. neuskutočneného odvozu odpadu je objednávateľ povinný hlásiť do 24 
hodín a uplatniť ju u poskytovateľa aj písomnou formou. 

5.10 Objednávateľ poskytne poskytovateľovi služieb potrebnú súčinnosť podaním potrebných 
informácii k realizácii plnenia z tejto zmluvy a je povinný informovať poskytovateľa o prípadných 
zmenách dotýkajúcich sa predmetu zmluvy. 

5.11 Objednávateľ akceptuje požiadavku poskytovateľa na nepreťažovanie zberných nádob 
V opačnom prípade si je vedomý nemožnosti odvezenia odpadu. 

VI. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY 

6.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Platnosť zmluvy možno ukončiť písomnou dohodou 
zmluvných strán, alebo písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany s dvojmesačnou 
výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede. 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1 Pokiaľ n ie je ustanovené inak, riadi sa táto zmluva príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatnými náležitosťami požadovanými vo výzve. 

7.2 Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť výsledkom dohody zmluvných strán, 
vyhotovené v písomnej forme, podpísané oboma zmluvnými stranami a budú neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy. 

7.3 Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy prechádzajú i na právnych 
nástupcov. Nie je možné ich prevádzať bez súhlasu obidvoch zmluvných strán na iné 
organizácie. 

7.4 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú 
ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 
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7.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

7.6 Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach z ktorých jedno vyhotovenie obdrží poskytovateľ 
a jedno objednávateľ. 

V Žiline dňa 4.9.2019 

Za objednávateľa: Za poskytovateľa: 

0 8 E C KOLÁROVICE 
obecný úrad 

013 54 KOLÁROVICE 
IČO: 321362, DIČ: 2020626443 

T+T, a.S., A.Kmeťa 18,01001 Žilina 
IČO: 0036400491 -19-

IČ DPH: SK2020106429 
tel.: 041/5621073 / 

/ 
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Príloha č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. 2908/2019/BRO - cenník 

Vývoz 120 I nádob (cca 500 ks) - 20 02 00 biologický rozložiteľný odpad 
(ceny sú uvedené bez DPH) 

1) Zber a preprava BRO 0,82 €/obsluha 

2) Zhodnotenie BRO činnosťou R3 45,00 €/t 

V dňa V Žiline dňa 4.9.2019 

Za objednávateľa: 

OBEC KOLÁROViCE 
obecný úrad 

013 54 KOLÁROVICE 
IČO: 321362, DIČ: 2020626443 

Za poskytovateľa: 

' C D P H - š & 0 4 9 ^ 9 -
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